
Tymen Grovenstein is al lid van het verantwoordingsorgaan voor Pensioenfonds PHJ. Tymen is 
74 jaar oud en hoopt aan zijn tweede termijn te beginnen. Tymen doet het werk met veel passie en 
waakt over de belangen van de gepensioneerden. Hij is werkzaam geweest in de Houtverwerkende 
Industrie en behartigt na zijn werkzame leven de belangen van deelnemers in de sector waar hij 
altijd met hart en ziel in heeft gewerkt.

Naast het gegeven dat hij al lid is van het verantwoordings orgaan voor Pensioenfonds PHJ, heeft 
Tymen veel ervaring in diverse besturen opgedaan. Denk daarbij aan: schoolbestuur, kerkbestuur, 
Gemeenteraad, voorzitter Verenigingen van Eigenaren, voorzitter van een sport vereniging, voorzitter 
van de reiscommissie van de PCOB en diverse commissie binnen CNV Vakmensen of voorgangers 
hiervan.

In ‘Mijn Pensioen’ van april las ik de mogelijkheid tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan.
Het pensioenfonds is mij bekend als uitvoeringsorgaan maar zeker ook als ledenraadslid in de 
periode 2011 t/m juni 2015. Ik was lid van de deelnemersraad en na overgang, korte tijd, 
als ‘vervanger’ in het verantwoordingsorgaan (VO).

Daar achteraf bleek dat de functie van algemeen vervanger in het VO niet bestaat, moest ik het VO, 
tot mijn grote spijt, vroegtijdig verlaten. Daar ik nog steeds geïnteresseerd en gemotiveerd ben om 
zeker de belangen van de gepensioneerden te behartigen wil ik mij hierbij graag opnieuw  kandidaat 
stellen als lid van het VO.

CNV Vakmensen stelt Herman ten Klooster kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van 
 Pensioenfonds PHJ. Herman is 66 jaar en is in het verleden lid geweest van het verantwoordings
orgaan namens de werkenden. Hij was toen plaatsvervangend voorzitter. Herman is ook vele jaren 
voorzitter geweest van de deelnemersraad. Inmiddels is hij een jaar gepensioneerd, maar hij wil zijn 
verantwoordelijkheid blijven nemen; nu namens gepensioneerden.

Herman heeft veel bestuurlijke ervaringen op diverse fronten. Zo is hij voorzitter geweest van de 
ondernemingsraad in het bedrijf waar hij toen werkzaam was. Daarnaast was hij voorzitter van de 
lokale afdeling van CNV, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de MAVO te Zwartsluis en op 
sportief vlak heeft hij ook zijn sporen verdiend. Inzet voor dat wat hij doet is er, maar altijd met een 
bepaald resultaat voor ogen. Herman wandelt graag, maar wil daarnaast zich inzetten voor de 
gepensioneerden.
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